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La Xarxa Vendrellenca 
presenta una proposta 
per descongestionar la 
rotonda de l’N-340

L’agrupació Xarxa Vendrellen-
ca ha presentat als grups mu-
nicipals de CiU, PSC, ERC, Sí es 
Pot, Som Poble, Partit Popular 
i Ciutadans  una proposta de 
millora de les comunicacions 
per carretera que permetriam, 
segons l’entitat, descongesti-
onar el nus viari de la roton-
da del N-340 amb l’AP-7 i la 
C-32 a través d’un itinerari 
alternatiu per als vehicles que 
circulen per la C-32 i van al 
Vendrell. En concret, es dema-
na que es faci efectiu el canvi 
de cartell de la sortida 3 de la 
C-32, que hauria d’indicar que 
per la mateixa es pot arribar a 
Coma-ruga. La petició, recor-
den, es va aprovar a la comis-
sió de Territori del Parlament 
de Catalunya el 14 de juliol de 
2014 i és una demanda que 
porta anys fent la Xarxa Ven-
drellenca per tal de desviar el 
trànsit i descongestionar el 
tram de l’N-340 entre el nus 
viari de la d’aquesta carretera 
amb AP-7, la C-32 i l’avinguda 
de la Generalitat, que s’om-
ple d’autocars i vehicles tots 
els estius per arribar a la zona 
d’hotels dels barris marítims 
del municipi, segons la Xarxa 
Vendrellenca.

Un dels agents amb els objectes decomissats.

Redacció

Els Mossos d’Esquadra van 
detenir, el passat dissabte 29 
d’octubre, dos homes com a 
suposats autors d’un delicte de 
robatori amb força en un ha-
bitatge a Falset, i dos robatoris 
més en magatzems agrícoles del 
Priorat. La Policia va ser alerta-
da per un testimoni que havia 
vist la porta d’accés d’un dels 
pisos del bloc on vivia oberta. 
Quan una patrulla es va despla-
çar al lloc, van comprovar que la 
porta d’accés al domicili estava 
forçada, el pany arrencat i tirat 
al terra. Els agents van entrar 
a l’habitatge i van trobar dos 
homes i diversos objectes de 
dubtosa procedència repartits 
entre les diferents estances. En-
tre aquests, es va recuperar una 
escopeta de caça i diverses eines 
agrícoles sostretes la nit anteri-
or en una casa de la partida de 
Baboixos de Falset. El jutge de 
Falset ha decretat l’ingrés a pre-
só dels dos detinguts. Segons 
la denúncia del propietari dels 
magatzems agrícoles, els lladres 
van forçar les reixes exteriors 
de la masia i van sostreure un 

seguit d’objectes tals com una 
escopeta de caça, una motoser-
ra, una màquina radial, un com-
pressor, un trepant, una serra, 
una desbrossadora, un televi-
sor, una màquina d’alta pressió 
i diverses eines agrícoles. El 
propietari va denunciar que un 
dels panys del magatzem estava 
forçat. Davant d’aquest fets i els 
diferents indicis incriminatoris, 
els Mossos d’Esquadra van de-
tenir els dos homes per un roba-

tori amb força a domicili. Els dos 
homes tenen 20 anys d’edat, de 
nacionalitat romanesa, i sense 
domicili conegut. El jutge de 
Falset va decretar dimarts el seu 
ingrés a presó. Gestions poste-
riors d’investigació han permès 
relacionar els dos detinguts 
amb altres temptatives de ro-
batori amb força en magatzems 
agrícoles ubicats just a 150 me-
tres de la casa on havien entrat a 
robar el 28 d’octubre. 

A presó dos homes per robar a un 
habitatge i diversos magatzems
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Van cometre els delictes a Falset i diversos indrets del Priorat

Adif adjudica les obres 
per substituir els 
canvis d’agulla a les 
estacions de Flix i Ascó

El gestor ferroviari Adif ha ad-
judicat a l’empresa Tecsa Em-
presa Constructora un con-
tracte per a la modernització 
de les instal·lacions ferrovià-
ries de les estacions de Mollet-
Sant Fost, al Vallès Oriental; 
Malgrat de Mar i Calella, al 
Maresme, i Ascó i Flix, a la Ri-
bera d’Ebre, per un import su-
perior als 1,6 milions d’euros. 
Concretament, l’actuació con-
sistirà en la substitució dels 
desviaments o canvis d’agulla 
existents a les cinc estacions 
per altres de majors pres-
tacions. D’aquesta manera, 
s’optimitzaran els paràmetres 
geomètrics de la via i s’aug-
mentarà la iabilitat, seguretat 
i confort de les circulacions, 
a més de reduir la probabili-
tat d’incidències. Adif preveu 
que les obres s’allarguin uns 
sis mesos. En el marc de les 
actuacions de modernització 
d’aquest tipus d’instal·lacions 
ferroviàries a la xarxa d’ample 
convencional de Catalunya, 
Adif també està substituint 
els canvis d’agulla a l’estació 
de Garraf. Una actuació que va 
començar el passat 26 de se-
tembre i que estarà enllestida 
el pròxim 21 de novembre.
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Parias, un dels espectacles que es presentaran al festival.

El Festivall Internacional de 
Titelles de Valls arrenca demà
El Festival Internacional de Ti-
telles de Valls, Guant, comença-
rà demà la seva dotzena edició. 
La  capital de l’Alt Camp serà 
l’epicentre de l’esdeveniment 
que s’allargarà ins el diumen-
ge, 6 de novembre. Les loca-
litats d’Alcover, el Morell i la 
Pobla de Mafumet també acu-
llen les companyies i activitats 
d’aquest projecte supralocal.  
A Valls el Teatre Principal en 
serà l’espai central.  Els italians 
Bambabambin Puppet Theatre, 

dues companyies aragoneses 
com els històrics Titiriteros 
de Binéfar i el reconegut Javier 
Aranda, el manxec Javier Atien-
za, i els cinc projectes catalans 
Marionetarium & Cia de mari-
onetes Herta Frankel, Pla B, Ge-
novesa Narratives Teatrals, els 
alumnes de teatre de l’Institut 
Narcís Oller i la Colla La Pessi-
golla, ambdós de Valls, coni-
guren les nou propostes artísti-
ques vertebrades en el marc  de 
l’aparador titellaire del Guant.
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La tinent iscal de l’Audiència 
Provincial de Tarragona ha de-
manat onze anys de presó per 
un jove al qual acusa d’agressió 
sexual i robatori amb violència. 
El processat, un jove estranger 
amb situació irregular al nostre 
país, està processat per uns fets 
ocorreguts al carrer Escaladei de 
Salou,  la nit de l’11 de gener del 
2014. 

Segons el relat dels fets que 
fa la representant del Ministeri 
Públic, el presumpte agressor va 
mantenir una conversa amb la 
víctima a un bar. Posteriorment, 
la dona va prendre diverses con-
sumicions alcohòliques i va mar-
xar cap a casa seva, ubicada al 
carrer Escaladei. 

El processat va seguir-la, i va 
aproitar que la porta de l’edii-
ci on vivia la dona estava obert 
i va entrar darrere d’ella. Quan 
pujava les escales, la va agafar 

sobtadament «per sorpresa» dels 
braços i va intentar besar-la. Ella 
es va resistir mentre l’instava que 
marxés. Però l’acusat no ho va 
fer i la víctima va arribar a caure 
d’esquena a les escales produint-
se un fort cop.

 Aquesta situació d’indefen-
sió va ser aproitat per l’agres-
sor, que va forcejar amb ella ins 

a aconseguir treure-li la roba, 
mentre la víctima intentava evi-
tar-ho. 

D’aquesta manera, el jove ara 
jutjat va aconseguir penetrar la 
víctima. Posteriorment, es va 
apropiar de 100 euros que por-
tava la dona i un encenedor, se-
gons va deixar constància en la 

denúncia. 
Com a conseqüència dels fets, 

la víctima va patir diferents ero-
sions i lesions, entre les quals 
contraccions cervicals i dorsals, 
així com lesions genitals. La is-
cal sol·licita una indemnització 
civil de 30.000 euros en con-
cepte de les seqüeles psíquiques, 
danys morals, que ha patit la 
dona després dels fets, que la is-
cal considera producte de l’estrès 
posttraumàtic. La víctima, com a 
conseqüència dels fets ha gene-
rat pors i síndromes.

12 anys d’allunyament
D’altra banda, la iscal demana 
12 anys d’allunyament de la vícti-
ma, en els que el processat tindrà 
prohibit comunicar-se i apropar-
se a ella. També especiica que ha 
de tornar els diners robats, així 
com l’encenedor sostret. 

A l’acusació d’agressió i roba-
tori s’afegeix una falta de lesions 

de l’antic Codi Penal, per la qual 
es demana dos mesos de multa. 
Al judici, celebrat ahir al matí a la 
Secció 4a de l’Audiència Provin-
cial de Tarragona, es va prendre 
declaració a familiars i amics de 

la víctima i de l’acusat, a més 
d’agents del cos dels Mossos 
d’Esquadra de Tarragona. El ju-
dici ha quedat vist per sentència 
després de tres sessions celebra-
des durant tres dies.

TRIBUNALS

El fiscal demana onze anys 
de presó per violar i robar 
una dona a Salou  
El presumpte autor dels fets va seguir la víctima cap a casa seva i la va 

agredir sexualment a l’escala abans de robar-li 100 euros que duia la dona
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Els fets van passar el gener del 2014 al carrer Escaladei de Salou.

El Ministeri Públic 
sol·licita al tribunal 
30.000 euros 
d’indemnització


